
          

            
 

Δίδακτρα για το ζτοσ 2021-2022 

 
Βαςική Εκπαίδευςη «5 ζωσ 17 ετών» 
(3 ώρεσ τθν εβδομάδα κάκε Σάββατο, 12 ώρεσ μακθμάτων το μινα, 3 ξεχωριςτά 
αντικείμενα)  
*80€ το μινα  

 
Οι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ μασ: 
50% ζκπτωςθ ςτο δεφτερο παιδί τθσ ίδιασ οικογζνειασ. 
10% ζκπτωςθ ςτθν ετιςια προπλθρωμι. 
10% ζκπτωςθ για κάκε φίλο ςασ που εγγράφεται ςτο πρόγραμμα και για όςο 
παραμζνει. 
15% ζκπτωςθ για κάκε δφο φίλουσ ςασ που εγγράφονται ςτο πρόγραμμα και για 
όςο παραμζνουν. 

 

Μουςικό Θζατρο για τουσ Γονείσ και άλλουσ ενήλικεσ (3ωρο 
πρόγραμμα) 
*40€ το μινα: Πολφ ειδικι τιμι για τουσ γονείσ των εγγεγραμμζνων μακθτών τθσ 
ςχολισ και τουσ εργαηόμενουσ των Νζων Εκπαιδευτθρίων Μαλλιάρα) ι 100 ευρώ το 
τρίμθνο (με προπλθρωμι)  
*55€ το μινα: Για τουσ ενιλικεσ που δεν ζχουν κάποιο εγγεγραμμζνο άλλο μζλοσ 
ςτο πρόγραμμα. Ή 150 ευρώ το τρίμθνο (με προπλθρωμι) 
 

Μάθημα Ballet Work Out Χορευτικήσ Εκγφμναςη για ενήλικεσ (2 
φορζσ). 
*50 ευρώ το μινα. Ή 135 ευρώ το τρίμθνο με προπλθρωμι. 
 
Σε περίπτωςθ εγγραφισ ςε άλλο πρόγραμμα τθσ MAS ι άλλου μζλουσ τθσ 
οικογζνειασ ςτα εργαςτιρια θ ςυνδρομι είναι 35 ευρώ το μινα. Ή 90 ευρώ το 
τρίμθνο με προπλθρωμι.  
 
30 ευρώ το μινα (για 1 φορά τθν εβδομάδα) 

 
 
 
Σφγχρονοσ Χορόσ για ζφηβουσ και νζουσ (1μιςη ώρα την εβδομάδα) 
 
*35 ευρώ το μινα ι 95 ευρώ το τρίμθνο  
*30 ευρώ το μινα για μακθτζσ των εργαςτθρίων MAS. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Stage Performers (17+ ετών), εργαςτήριο ςπουδών:  
Συμμετοχι ςε εργαςτιριο που αποτελεί ακρόαςθ και περιλαμβάνει: 

*υποκριτικι *ςωματικό κζατρο. 
*χορό *κίνθςθ. 
*τραγοφδι *φωνθτικά. 

Το εργαςτιριο ςπουδών περιλαμβάνει 6 ώρεσ μίνιμουμ εργαςίασ τθν εβδομάδα, 
δθλ. 26 ώρεσ το μινα:  

2 ώρεσ Θεάτρου (Σάββατο)  
2 ώρεσ ομαδικοφ τραγουδιοφ (Σάββατο)  
2 ώρεσ χοροφ  

Σε περιόδουσ προετοιμαςίασ παραςτάςεων το πρόγραμμα και οι ζξτρα ώρεσ 
ρυκμίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι παραπάνω ώρεσ δεν 
χρεώνονται. Στισ παραςτάςεισ οι ςυμμετζχοντεσ δθλώνονται ωσ επαγγελματίεσ και 
αςφαλίηονται. 
 
Κόςτοσ: 60€ (για επαγγελματίεσ κεάτρου, χοροφ, τραγουδιοφ) 
70€ (για ςπουδαςτζσ καλλιτεχνικών ςχολών) 
80€ (για εραςιτζχνεσ) 
Δίνεται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ του επιμορφωτικοφ εργαςτθρίου.  

 
 

 

 

 

Για περισσότερες πληρουορίες: 

www.musicalartsonstage.gr 

FB, Inst: musicalartsonstage 

Email:intravenous.stage@gmail.com Τηλ: 6970885692 

Ερετθείοσ 6 Άλιμος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


